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Há diferentes configurações e opções de configuração com o monitor 
de ponto Connex. A configuração ou os parâmetros reais do monitor 
podem não estar conforme descrito neste Guia de Referência Rápida. 
Consulte as Instruções de uso (IFU) do monitor de ponto Connex para 
obter mais detalhes sobre como usar o monitor.



Botão Ligar
   • Localizado no corpo do dispositivo 

• Liga o monitor
• Abre um caixa de diálogo com controles para sair, desligar 

e entrar no modo de repouso

Botão Desligar
1. Toque no botão de alimentação. 
2. Toque em Power down (Desligar). 

Entre e selecionar um perfil (se estiver ativado)

1. Insira sua ID e senha de médico nos respectivos campos. Toque no símbolo 
do teclado em cada campo para inserir os caracteres, ou utilize um leitor 
de código de barras para ler sua ID de médico primeiro, e depois digite 
sua senha.

2. Toque em Sign in (Entrar). A área de seleção de perfil se torna ativa.
3. Toque no perfil desejado. A guia Home (Início) correspondente é exibida.

Status da bateria 

Carregando

Tempo de operação restante aproximado

Bateria removida ou sem carga

Mudar de perfil

1. Toque no indicador do perfil na área Device Status (Status do dispositivo).
2. Toque no perfil desejado. As guias associadas àquele perfil irão aparecer 

ao longo da parte inferior da tela.

Iniciar/Parar medição de pressão sanguínea

Iniciar intervalos 
1. Na guia Home (Início), toque em .
2. Selecione Automatic (Automático), Stat (Estatística) ou Program 

(Programa), e digite ou selecione as configurações desejadas. 
3. Toque em Start intervals (Iniciar intervalos). 

Interromper intervalos 
1. Na guia Home (Início), toque em .
2. Toque em STOP (Parar). 
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Inserção manual das medidas vitais
1. Pressione e mantenha pressionado um quadro, como NIBP. Será exibida 

uma caixa de diálogo.
2. Insira manualmente o valor. 
3. Toque em OK. O novo valor será exibido no quadro.

Insira os parâmetros adicionais

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Toque na área do parâmetro adicional. 
2. Selecione os parâmetros desejados na tela Parâmetros adicionais e insira 

os dados. 
3. Quando terminar, se precisar inserir manualmente um Modificador, como 

SpO2, selecione Modificadores.
4. Se não for necessário inserir um Modificador, toque em Next (Avançar).
5. Agora você estará de volta na guia Início, onde poderá avaliar quaisquer 

parâmetros adicionais ou tocar em Save (Salvar) para salvar todos os dados.

Gerenciamento de registros de pacientes 
Os registros do paciente podem ser enviados para a rede ou excluídos. 
1. Toque na guia Review (Revisão). 
2. Selecione os registros tocando na caixa de seleção para cada nome 

de paciente desejado. 
3. Toque em Send (Enviar) para transmitir os registros pela rede ou 

Delete (Excluir) para remover os registros da rede permanentemente.

Indicadores e controles de alarme

Descrições

Alarme desligado
Não há notificações visuais ou de áudio ativadas

Alarme ligado
Há notificações visuais e de áudio ativadas.

Áudio do alarme desligado
Há somente notificações visuais ativadas.

Pausa no áudio do alarme
O cronômetro de contagem regressiva está ativo.

Alarme ativo
Toque para pausar ou silenciar.

Vários alarmes ativos
Toque para pausar ou silenciar.

Alarme de prioridade alta ou média
Toque para ajustar os limites de alarme ou para desligar 
o alarme.

Alarme de prioridade alta
Toque para ajustar os limites de alarme ou para desligar 
o alarme.

Ícones
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Limpeza do equipamento 
Consulte as instruções de uso (IFU) do monitor de ponto Connex para obter 
detalhes sobre a limpeza do monitor, soluções de montagem e acessórios, 
pois todos os agentes de limpeza não são apropriados para todos os 
componentes. Use somente agentes de limpeza aprovados e observe as 
restrições indicadas nas Instruções de uso. O uso de agentes de limpeza não 
aprovados pode causar danos ao monitor, aos componentes, aos acessórios 
e anular a garantia.
Consulte “Prepare-se para limpar o equipamento" nas Instruções de uso para uma 
lista de agentes de limpeza aprovados.

 CUIDADO  Não use agentes de limpeza não aprovados. O uso 
de agentes de limpeza não aprovados pode causar danos aos 
componentes e anular a garantia do produto.

Adicionar um paciente no ponto ou em intervalos

1. Toque na guia Patient (Paciente). 

2. Toque em  qualquer campo e, depois, insira as informações do 
paciente. 

3. Toque em Next (Próximo) para navegar pelos campos de dados do paciente. 

  Nota  Você pode usar uma leitora de código de barras para inserir a 
ID de um paciente no campo Patient ID (ID do paciente). Toque em 

 no campo Patient ID (ID do paciente), faça a leitura do

 código de barras e toque em OK. 

4. Toque em OK para salvar e retornar à guia Home (Início). 

 Nota  As entradas só serão salvas se você tocar em OK. 
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Inserir altura e peso
Toque nas teclas de seta para cima/para baixo ou no teclado para ajustar 
manualmente o peso e a altura. 
O valor do IMC muda de acordo com o peso e a altura inseridos. 

Iniciar/Parar medição de pressão sanguínea

Inserir nível de dor
Toque nas teclas de seta para cima/para baixo ou no teclado para ajustar 
manualmente o nível de dor. 

Limpar dados do paciente
Toque em Clear (Limpar) para excluir todas as medições da guia Home 
(Início) sem salvá-las.

Salvar dados do paciente
Após realizar as medições do paciente, toque em Save (Salvar).

Perfil do consultório

PATIENT NAME

NIBP

111/62
SYS/DIA mmHg ( MAP )
AVERAGING : Program 4

1. 120/80
2. 123/82
3. 110/64
4. 111/62

1. 60
2. 57
3. 59
4. 63

23.4
BMI

STOP

SaveClearAdult
Smith, John A.

98.3
TEMPERATURE

°F ( 36.8 °C )

PAIN
2

Home Review Settings

WEIGHT

HEIGHT
76

160.2

in

lbs

03:00 (50%)

PULSE RATE

63

( PI 19.3 )

SpO2

100 %

RR

16

/MIN
AVERAGING : Progr...

BPM

Clinician name : Location

: SpO2

0:04:00

Inserir manualmente as informações do paciente 
1. Coloque o sensor de SpO2 no dedo do braço oposto da pressão 

arterial. 
2. Tire a temperatura do paciente.
3. Depois que o SpO2 for adquirido e, se aplicável, a frequência respiratória 

usando o Masimo RRP for adquirida, remova o sensor de SpO2. 
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Resultados de um programa de cálculo da média de PNI e de de 
FREQUÊNCIA DE PULSO

NIBP AVERAGED

119/81
SYS/DIA mmHg (MAP 94)
AVERAGED : Program 4

1. 118/81
2. 118/75
3. 120/82
4. 120/85

1. 77
2. 80
3. 77
4. 77

PULSE RATE

77
/MIN

AVERAGED : Progra...

Exibe a média das leituras.

Exibe "PNI MÉDIA" e "FREQUÊNCIA DE PULSO".

 • Exibe as leituras obtidas pelo programa. 
• Uma leitura com uma linha atravessada é excluída da média.

 Nota  Para manter uma média de NIBP e FREQUÊNCIA DE PULSO, 
toque em Save (Salvar). 

Consulte as Instruções de uso (IFU) do monitor de ponto Connex para obter 
detalhes sobre a tecnologia sem fio Bluetooth® e o fluxo de trabalho Bluetooth 
de baixo consumo (BLE).

Iniciar um programa do cálculo da média de NIBP
 Nota   Esta opção está disponível nos perfis Spot (Ponto) e Intervals 

(Intervalos).

SettingsHome Review

Intervals

Profiles

Device

Advanced

Date / Time

Clinician

Averaging

Summary

Total readings:

Discard readings:

Delay to start:

Time between:

Keep baseline if reading is within
+ or -:

4

0.2

2.5

       

20 mmHg

Program 1

Program 3

Program 2

Program 4

Start intervals

15:59 (97%)

Pulse rate

1. Ajuste adequadamente a braçadeira do aparelho de pressão arterial e 
posicione-a em torno do braço do paciente. 

2. Na guia Home (Início), toque em . A guia Intervals (Intervalos) é 
exibida (como mostrado acima).

3. Toque no programa desejado.

4. Leia as informações do Summary (Resumo) para confirmar que as 
configurações estão adequadas para seu paciente.

5. Toque em Start intervals (Iniciar intervalos) para iniciar o programa.
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